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ALV 02.10.2022 - Agenda

1. Opening
2. Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
3. Vaststelling van de agenda
4. Vaststelling van de legitimiteit van de vergadering
5. Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers

6. Samenvatting secretariële zaken
7. Samenvatting activiteiten afgelopen jaar 2022

8. Wisseling binnen bestuur
9. Programma van activiteiten 2023

10. Sponsoring en MKB 2023

11. Presentatie contributie 2023
12. Presentatie en goedkeuring begroting 2023 incl. contributie

13. Bespreking Laplandreis
14. Rondvraag
15. Sluiting
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6. Samenvatting secretariele zaken
Ledenverdeling per 28.03.2021 182 leden

per 10.10.2021 191 leden

per 31.03.2022 186 leden

Ledenverdeling per 20.9.2022: 202 leden
1 Erelid 1

118 Gezinsleden 69  Uusimaa

49  Elders in het land

83 Individuele leden 51  Uusimaa

32  Elders in het land

Per 20.9. nog 15 % openstaande contributie

Facebook-leden 1.000 (was 910)
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7. Samenvatting activiteiten 2022

2022 Elke maand borrel en klaverjassen met veel opkomst in Helsinki

2022 – Q1 (wederom corona tijdperk)
Nieuwjaarsborrel online met Kahoot-quiz
Lente-ALV online in combinatie met boekbespreking vanuit NL

2022 – Q2 (lente)
Koningsdag weer in het echt en bijna in het hele land
Jeugdactiviteit klimbos afgelast
Galerie Katinka van der Jagt in Kaapelitehdas

2022 – Q3 (zomer)
Fietsdag zonder bbq in Espoo
Zomerkamp in Oulu (40 man met deelname van Inari tot Turku en Helsinki)
Jeugdactiviteit kajakken afgelast
Galerie Sanne Nies in Huuto
Concert Jasper Koekoek in Vantaa

© 2022 NViF 4



8. Wisseling binnen bestuur

Bestuursfunctie: Communicatie
Uittredend: Sabine Van Roten
Nieuw bestuurslid: Monique Funk

Stemming bestuurswissel
Ontheffing uittredende bestuursleden
Installatie nieuwe bestuursleden
Dankwoord
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9. Programma activiteiten 2023

2022 – Q4
Deze ALV + Leidens Ontzet
Sinterklaasviering
Klaverjassen / borrels
Kerstviering
Lustrum Roadtrip naar Inari …
…Noorderlicht (zie 13)

Noorderlicht
4x per jaar, digitaal

--> Wat te doen met de Noorderlicht ? Met de tijd mee / openbaar / op LinkedIn / facebook ook?

Ondernemerscafé
Ondernemerscafé 27 Oktober, 19.30-21.00 (TEAMS) Gastspreker Toni Saaresto (uit A’dam)
Ondersteunen bij het realiseren van groei van Nederlandse ondernemers in Finland

Exposure en netwerk voor ons Midden- en Kleinbedrijf onder onze leden, zie MKB-slide
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9. Programma activiteiten 2023

2023 – planning voor komend jaar
Nieuwjaarsborrels
Maart – ALV, waarschijnlijk wederom met boekbespreking
Koningsdag
Zomerkamp in omgeving van Kuopio of Savonlinna
Herfst – ALV met Leidens Ontzet
Sinterklaasviering
Kerstviering

Regelmatig klaverjassen / borrels
Kleinschalige activiteiten, zoals fietsen, wandelen, bowlen etc.
Jeugdactiviteiten, zoals schaatsen, kajakken, paintball, sup-boarden, curling o.i.d..

--> Wat te doen met de jeugdactiviteiten ?

Suggestie Jeugdactiviteiten: meer bij jeugd en jongeren zelf leggen / in conclaaf bij NTC Polaris ALV? / poll
onder groep ⅞ leerlingen met vraag wat zij willen als ze van school af zijn om contact te houden
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10. Sponsors en MKB
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Fuga Massagetherapien

Onze MKB’ers op onze website.
Ondernemerscafé opgezet, 3e ontmoeting 27 oktober a.s..
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10. Sponsors en MKB
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Huidige sponsors

de logo’s op de website brengt je naar hun website en services
https://www.nederlandsevereniging.fi/

Nieuwe sponsors

--> Nieuwe sponsors gezocht.

--> Hoe betere exposure voor sponsors en MKB? Meer openbaar / op LinkedIn / facebook ook?
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11. Presentatie/goedkeuring contributie 2023

Contributievoorstel 2023

Voorstel contributie (conform 2022 + inclusief inflatiecorrectie ~ 10 %):

- Uusimaa € 33,- individueel lid
€ 44,- gezinslid

- Rest van Finland € 16,- individueel lid
€ 22,- gezinslid

- Ereleden €   0,- (conform statuten art. 5.4)
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12. Presentatie / goedkeuring begroting 2023

Contributies*
51 individuele leden - regio Uusimaa €   1683,-
69 gezinsleden - regio Uusimaa €   3036,-
32 individuele leden - rest van Finland €     512,-
49 gezinsleden - rest van Finland €   1078,-
TOTAAL: €   6309,-

Sponsoring en advertenties
Sponsoring €     500,-
MKB €     100,-
TOTAAL: €     600,-
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Eigen bijdragen activiteiten
Koningsdagen € 1000,-
Overige activiteiten Uusimaa €   900,-
Eigen bijdragen overige regio’s €   250,-
TOTAAL: € 2150,-

BATEN TOTAAL € 9059,-

Begrotingsvoorstel 2023 (Baten)
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12. Presentatie / goedkeuring begroting 2023

Bestuurskosten
Bankkosten €   300,-
Overige bestuurskosten €   250,-
TOTAAL: €   550,-

Kosten jaarlijks terugkerende activiteiten *
Nieuwjaarsrecepties € 1500,-
ALV lente + boekbespreking €   200,-
Koningsdagen € 2100,-
Zomerkamp (excl. overnachtingen) €   800,-
ALV herfst + Leidens Ontzet € 1000,-
Sinterklaasviering €   350,-
Kerstviering €   200,-
TOTAAL € 6150,-

*= in geheel Finland
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Begrotingsvoorstel 2022 (Lasten)
Digitale media en communicatie
Website, archivering + beveiliging €  275,-
Onvoorziene kosten €  184,-
TOTAAL: €  459 ,-

Jeugd, fietsen, bbq en ad-hoc activiteiten
Uusimaa €   500,-
Turku €   350,-
Oulu €   350,-
Jyväskylä €   350,-
Tampere €   350,-
TOTAAL: € 1900,-

LASTEN TOTAAL € 9059,-
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis

De deelnemers 54 deelnemers in totaal
● 12 mensen vertrekken vanuit Helsinki
● 2 mensen sluiten zich erbij aan vanuit Turku (stappen op in Tampere)
● Uit Tampere komt helaas niemand
● In Jyväskylä stappen nog eens 17 mensen op
● Vanuit Nurmes is er 1 deelnemer, die onderweg in Pyhäjärvi opstapt.
● Vanuit Suomussalmi komt 1 deelnemer, die of in Oulu of in Kuusamo instapt.
● Vanuit Oulu komen nog eens 7 mensen bij, van wie 2 instappen en 5 met eigen vervoer naar Lapland

gaan
● Vanuit Kuusamo vertrekken we met 36 personen, ook onze gastheer Ronald uit Kuusamo stapt in.
● In Lapland zijn we in totaal met 54 mensen, incl. deels mensen die op eigen gelegenheid komen, deels

mensen van aldaar
● 4 van onze deelnemers zijn niet in Finland woonachtig (wel lid)
● 34 zijn volwassenen, 20 zijn kinderen van onder de 16.

Wij zijn dus een heel mooi een heel divers groepje, jong en oud, en vanuit bijna alle windstreken van het land.
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis
De reis

1. We hebben meer dan een dozijn offerteaanvragen de deur uit
gedaan, bij zowel erkende verhuurders als via, via bij wat minder
bekenden. Het bleek, dat het huren van één touringcar voor ons
allen tussen de 5 en 10 k€ zou kosten + kosten kost en inwoning
voor de in te huren chauffeur. Het huren van minibusjes (4
busjes met 9 personen per bus) kostte tussen de 2,5 en 5 k€. De
goedkoopste bleek niet echt betrouwbaar, dus de op een na
goedkoopste optie hebben we genomen, zijnde 4 minibusjes van
Avisbudget rental.
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1. .
2. Met 2 busjes vertrekken we uit Helsinki en 2 busjes huren we in Jyväskylä. We hebben 11 CHAUFFEURS in

totaal. Voldoende afwisseling mogelijk. Prima dus.
3. Bagage past achterin het busje. In ieder geval moet een ieder de bagage tot een minimum beperken.

Belangrijkste is vanzelfsprekend warme kledij.
4. De kosten voor de reis, zowel de huur als de benzinekosten (voor zo’n 8…9.000 km rijden), wordt betaald door

de vereniging met aftrek van de al door jullie betaalde aanbetaling. (betaald naar rato van afstand tot Lapland
(100, 50 en 0 € p.p.))

5. Het eigen risico hebben we niet afgedekt (800 € / busje). Hierover moeten we nog onderling overleggen, hoe
we dit onderling opvangen. Onze inschatting is, dat het delen van de kosten voor eigen risico, mocht een van
de busjes beschadigd raken, minder is per persoon dan voor 4 busjes die eigen risico gaan afkopen.



13. Bespreking Lustrum / Laplandreis

De overnachtingen

● Jyväskylä
○ In Jyväskylä kunnen we overnachten op een manege van Wouter Lamers. Dit is heel knus en heel

gezellig, maar bovenal ook gratis.
○ Voor wie allergisch is voor paarden, gelieve contact op te nemen. Dan kunnen we andere opties

aflopen.
● Kuusamo

○ In Kuusamo kosten ons de overnachtingen 39€ per persoon per nacht inclusief ontbijt en 10% ALV.
○ De locatie is Kuusamon Portti van de familie Justin Eveleens.

● Ivalo
○ In Ivalo overnachten we 2 nachten achtereenvolgens in Lomakylä Näverniemi, afgekort Narkka,

een klein eindje buiten de dorpskern.
○ De totaalkosten zijn 2848 € voor 2 nachten incl. ALV, oftewel 32 € per persoon per nacht.

We zijn erg blij, dat we zulke voordelige prijzen hebben kunnen vinden. We kregen ook een aanbieding voor
een bed onder een Noorderlichtkoepel voor 695 € per nacht. Die hebben we toch maar terzijde geschoven.

De kosten voor de overnachtingen zijn voor de deelnemers zelf. We zullen iedereen persoonlijk een mailtje
sturen met de betalen kosten per deelnemer of per gezin voor alle overnachtingen tezamen. Dan kunnen we
vanuit de vereniging de overnachtingskosten centraal gecoördineerd overboeken.
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis

Het eten onderweg en ter plekke

● Het eten en drinken zijn ook voor de deelnemers zelf. Dit maakt het ook makkelijker, als er mensen ander
eten willen bestellen dan wel zelf een boterham heeft klaargemaakt. Het idee is wel toch waar mogelijk
allemaal gezamenlijk te eten.

● Het idee voor eten is als volgt
○ Met allergieën en vegetarische wensen wordt overal rekening mee gehouden
○ In Helsinki ontbijt iedereen thuis
○ Lunchen doen we in Tampere, hopelijk ook vanuit Tampere interesse aan te schuiven. (WIE?)
○ Avondeten in Jyväskylä waarschijnlijk in Gloria met onze deelnemers uit Jyväskylä. Hoe en wat

precies zoeken we nog uit.
○ Ontbijt waarschijnlijk zelf brood smeren met een kop koffie of thee
○ Lunch in Oulu waarschijnlijk bij Lekker 61, de noordelijkste snackbar. We moeten nog wel e.e.a.

checken, als wij daar langskomen. Anders vinden we wel een ander plekje.
○ Avondeten in Kuusamo wordt geserveerd door de zoon van. Dat worden lokale wintergerechten,

vers klaargemaakt. Daarbij ook savusauna. Wordt dus erg gezellig.
○ Ontbijt volgende ochtend in Kuusamo is bij de overnachting inbegrepen
○ Lunch ergens onderweg in Kemijärvi of Sodankylä. Zien we ter plekke wel.
○ Avondeten in Ivalo. Dit moeten we nog regelen. Narkka heeft a la carte, maar is niet goedkoop.
○ Ontbijt in Ivalo waarschijnlijk zelf brood smeren met een kop koffie of thee
○ Lunch en diner bij Vasatokka in Inari. Het is buffet en niet duur.
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis

Programma in Riutula Vastatokka, Inari d.d. 5 januari

● We hebben onze Noorderlicht-expert mee, Finn uit Rovaniemi, die ons
uitleg zal geven en ons op pad neemt. ’s Avonds gaan we dus op
Revontuli-jacht.

● Voor overdag hebben we in Vasatokka verschillende opties gekregen,
waaruit we kunnen kiezen. Deze zijn niet gratis, maar wel veelzijdig.
Voorstel opzet:

1. 12:00u lunch
2. 13:00u activiteit (opdelen in groepjes)
3. 16:00u sauna (helaas zonder avantouinti)
4. 18.00u diner
5. 19.00u weer op pad (zie onder) voor het Noorderlicht

Revontuliretken järjestämme lumikenkäillen. Ryhmä täytyy kuitenkin jakaa tässä
pienempiin osiin. Yhdessä ryhmässä voi olla max. 20 henkilöä. Mikäli taivas on kirkas, on
täällä revontulien näkemiseen suuri todennäköisyys.

Revontulien näkemistä ei kuitenkaan voida taata. Lumikenkäretki on joka tapauksessa
elämys jo itsessään. Retkellä päästään nauttimaan lumisen metsän kauneudesta ja
hiljaisuudesta, käydään näköalapaikalla ja tulistellaan laavulla.
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13. Bespreking Lustrum / Laplandreis

Sponsoring

● Ondanks, dat we al veel de kosten hebben getracht te minimaliseren, zijn er toch nog wel kosten per
persoon alsmede voor de vereniging. Het zou dus mooi zijn, als we ergens sponsoring zouden kunnen
regelen voor deze reis.

● Derhalve VERZOEK aan jullie allen of jullie mogelijke sponsors kennen en bereid kunnen vinden een
sponsorbedrag te doneren. Hoe meer sponsoring we binnen krijgen, des te meer kunnen we kosten
overdragen aan de vereniging.

Privacy

Privacy-restricties verplichten ons vooraf expliciet toestemming te vragen.

1. Is het goed als wij aan jullie deelnemers e-mails zenden zonder gebruik van bcc? Nu ziet niemand aan
wie deze mail is verzonden. (2x NEE, voor de rest OK)

2. Te zijner tijd voor de reis en alle activiteiten is het handig een whatsapp-groep aan te maken. Wil je
toegevoegd worden aan deze whatsapp-groep? (3x NEE, voor de rest OK)

3. Van de reis zal zeker verslag gemaakt worden in ons online kwartaalblad het Noorderlicht. Hierbij zullen
zeker ook een heel aantal mooie foto’s aan toegevoegd worden. Is het ok, als je ook op een of meerdere
van de te publiceren foto’s staat? We zullen sowieso niemand met naam en toenaam aan de foto’s
koppelen. (1x NEE, meerdere keren enkel anoniem, dus zonder namen gelinkt, de rest OK)

4. WE WILLEN WEL GRAAG MOOIE VERHALEN IN ONS NOORDERLICHT. WIE SCHRIJVEN (mv!) ?
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14. Rondvraag
15. Sluiting ALV

Leidens Ontzet

2 oktober 2022
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